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 הבודד האלון את מחבקים

 מצוי הבודד האלון אשר ישראל מקרקעי מרשות המועצה דרישות

 :הועילו בבעלותה בשטח

  ניקיון בוצע

 בישוב הבודד האלון סביב

 

 ניקיון מבצע המקומית ברשות והאכיפה הפיקוח יחידת עם יחד ישראל מקרקעי רשות ערכו על פי דרישת המועצה, 

 והמועצה ישראל מקרקעי רשות בבעלות הינם וסביבותיו האלון עץ ממוקם בו השטח .בישוב הבודד האלון סביב

 .זה בשטח וטיפוח תחזוקה פעולות ליזום או מלפעול מנועה

 אשר האזור ניקיון לקדם עקבי באופן לרשות האחרונות בשנים המועצה  פונה הללו המגבלות רקע על זאת עם

 בשטח מקיף קיוןינ מבצע נערך ולאחרונה נענתה דרישתנו לשמחתנו .באזור והיסטורי ייחודי עירוני לטבע נחשב

בנוסף לניקיון הוצבו סביב השטח סלעים גדולים )בולדרים( לחסימת רכבים על מנת למנוע השלכה נוספת של    .זה

תיו להשתקם. בשבוע האחרון הוצבו שלטי הסבר והכוונה ופסולת במקום ובכדי לאפשר לטבע באלון ובסביב

 במקום.

 או טבע לשמורת להפכה ניתן ולא מדינה קרקע הינו הבודד האלון עומד עליה הקרקע ":געש חיים ,המועצה ראש

 ".בישוב אחרים באתרים מובילים אנו אותו מהסוג פיתוח בה לבצע

 מספר לפני קיימנו אותו העירוני הטבע סקר במסגרת .השטח לטיפוח שברשותנו הכלים בכל פועלים אנו ,זאת עם"

 כי העלו הסקר ממצאי .זו יקרה טבע חלקת על ישמרו אשר כלים לייצר  במטרה הבודד האלון את גם כללנו שנים

 ".קיפחת געדה בשם חמורה הכחדה בסכנת המצוי ייחודי אחד ואף גיאופיטים של שונים מינים הבודד לאלון בסמוך

במסגרתו       העירוני הטבע תכנית במסגרת הבודד האלון את לשלב התחלנו" געש מספר "הסקר ממצאי בעקבות"

   הטבע להגנת החברה עם יחד "שדות" הספר בית תלמידי .בישוב עירוני טבע אתרי מאמצים הספר בתי     תלמידי

 ומנקים הבודד האלון באזור ולמידה חקר מסביבת נהנים התלמידים ".לכולנו המשמעותי המקומי האתר את מאמצים

     כה עד שנשמר מאיתנו רבים של ילדותם מנוף ונהנים לטבע מתחברים ,פעילותם במסגרת השטח את    ומטפחים

 .שגע      מציין        ”. בייחודו

    על פי מר יניב שלום שהוביל את הפעילות מטעם המחלקה לפיקוח ואכיפה במועצה: "אנו במועצה פועלים ללא 

     פסולת ברשות הרבים. האלון הבודד נמצא בשולי היישוב אך מהווה מוקד  לאות למניעה ולתפיסה של משליכי

  משיכה לתושבים רבים הנהנים מההליכה כמו גם מהשהות בצילו. לפיכך היה לנו חשוב מאוד לפעול מול המינהל 

 "ותיחום השטח על מנת לאפשר הנאה מאיכות חיים משופרת במקום, ולאורך זמן.   לניקוי 
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